
Parlen els nens i nenes 

QUÈ PROPOSEM PER 
MILLORAR EL NOSTRE 
BENESTAR? 

Ampliem les propostes 

ÀMBIT: CONDICIONS MATERIALS 



On vivim i les coses que tenim 

“M’ha agradat la pregunta de si 
et sents satisfeta amb la casa on 
vius, ja que m'ha fet reflexionar 
sobre la sort que tinc al viure en 

una casa amb condicions, menjar 
i família” (Nena, 11 anys) 

“M`hauria agradat que em 
preguntessin quines són les 

coses que els nois/es voldrien 
tenir? (Nena, 11 anys) 

Fins a quin punt esteu satisfets i satisfetes 
amb la casa on viviu i  totes les coses que 
teniu? 



On vivim i les coses que tenim 

• Les qüestions relacionades amb el 
que teniu i la casa on viviu és un 
dels àmbits en què els infants 
esteu més satisfets. 
 

• La satisfacció amb les coses que 
teniu són el segon aspecte més 
ben valorat entre els quinze 
aspectes sobre els que us hem 
preguntat. 

 

Per què creieu que la satisfacció 
amb les coses que teniu és de les 
la més altes de totes? 

? 



On vivim i les coses que tenim 

Quines coses creieu que són 
importants per tal que els nens i 
nenes tingueu tot allò que 
realment necessiteu?  

Fins a quin punt estàs satisfet o satisfeta 
amb totes les coses que tens? (com per 
exemple els teus diners o les coses que són 
teves) 

? 

• 2 de cada 10 nens i nenes de 10 a 12 
anys a la ciutat de Barcelona no esteu 
prou satisfets amb les coses que teniu. 

 



On vivim i les coses que tenim 

Per què creieu que hi ha nens i 
nenes poc satisfets amb la casa on 
viuen? 
 

Com han de ser les cases per què 
els nens s’hi sentin bé? 

Fins a quin punt estàs satisfet o satisfeta 
amb la casa on vius? 

• 2 de cada 10 nens i nenes de 10 a 12 
anys a la ciutat de Barcelona ens heu dit 
que no esteu prou satisfets amb la casa 
on viviu 

 

? 



On vivim i les coses que tenim 

 La gran majoria dels nens i nenes teniu el 
material que necessiteu per anar a l’escola i per 
fer esport,  internet a casa i un lloc tranquil on 
estudiar. També és normal tenir dos parells de 
sabates en bon estat. 
 

 En canvi 2 de cada 10 no teniu un lloc a l’aire 
lliure on jugar i 5 de cada 10 no teniu telèfon 
mòbil propi. 

Què us sembla que no tots els infants tinguin un lloc segur on jugar? 
Com veieu que hi hagi força nens i nenes que no tenen mòbil? ? 

Com és la casa on viviu i quines coses hi 
teniu? 


